14.03.2018

Consiliul de Mediere

Ministrul Justiției invită reprezentanții Consiliului de Mediere la discuții privind dezvoltarea și consolidarea medierii și a profesiei
de mediator
[ Data ultimei modificări: 14.03.2018 ]

La invitația domnului Prof. Univ. Dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției, în data de 26 martie a.c., începând cu ora 12, o delegație a Consiliului de Mediere formată din domnii Mugur Bogdan
MITROI - Președinte, Zeno Daniel ȘUȘTAC - Vicepreședinte și Ion DEDU - Membru în Comisia Permanentă și reprezentant al Consiliului în relația cu sistemul judiciar, se va întâlni, la sediul Ministerului
Justiției, cu domnul Nicolae Liviu POPA - Secretar de Stat.
Discuțiile vor viza găsirea unor soluții eficiente privind profesionalizarea și recredibilizarea medierii și a profesiei de mediator, astfel încât medierea să funcționeze în cele mai bune condiții, ca
alternativă viabilă de soluționare a conflictelor în scopul degrevării instanțelor de judecată.
Consiliul de Mediere își exprimă convingerea că deschiderea manifestată de actuala conducere a Ministerului Justiției față de fenomenul medierii reprezintă un moment important în ceea ce
privește normalizarea relațiilor instituționale CdM-MJ și arată că o implicare reală a Ministerului Justiției în susținerea eforturilor depuse de instituția noastră ar reprezenta un ajutor indirect acordat
întregului sistem judiciar din România.
Mai jos, redăm o secțiune din Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, aprobat prin hotărârea Guvernului nr.282/2016.
PLANUL DE ACŢIUNE pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020

A.3.17. Degrevarea instanţelor şi parchetelor prin promovarea, în continuare, a medierii: Consiliul Bugetul de stat
2016
de
semestrul
I
- informarea publicului şi magistraţilor asupra utilizării medierii şi acţiuni de formare a
mediere
practicienilor;
- evaluare realizatăde către Consiliul de mediere privind modul de aplicare a legii
medierii cu propuneri concrete de îmbunătăţire (măsuri administrative, instituţionale,
promovarea medierii, măsuri legislative);
- în funcţie de rezultatele evaluării, formularea de propuneri legislative;
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